
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų dalininkams 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė

M es atlikom e viešosios įstaigos L ietuvos sveikatos m okslų universiteto  ligoninės K auno klinikų (toliau —  
Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita  ir tą dieną 

pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto  pokyčių ataskaita, 
aiškinam asis raštas (toliau —  finansinės ataskaitos), auditą.

M ūsų nuom one, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšm ingais atžvilgiais te isingai pateik ia  Įstaigos 2016 
m. gruodžio 31 d. finansinę padėt} ir tą dieną pasibaigusių m etų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų 
srautus pagal L ietuvos R espublikoje galiojančius teisės aktus, reglam entuojančius buhalterinę apskaitą ir 
finansinių ataskaitų sudarym ą, ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitom ybės standartus (toliau —  
V SA FAS).

Pagrindas nuomonei pareikšti

A uditą  atlikom e pagal tarptautinius audito standartus ( to lia u — TA S). M ūsų atsakom ybė pagal šiuos 
standartus išsam iai apibūdinta šios išvados skyriuje „A uditoriaus atsakom ybė už finansin ių  ataskaitų  auditą“ . 
M es esam e nepriklausom i nuo Jstaigos pagal T arptautinių buhalterių etikos standartų  valdybos išleistą 
Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau —  T B E SV  kodeksas) ir L ietuvos R espublikos audito  ¡statym o 
reikalavim us, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. M es taip pat laikom ės k itų  etikos reikalavim ų, 
susijusių su Lietuvos R espublikos audito įstatym u ir TB ESV  kodeksu. M es tik im e, kad m ūsų surinkti audito 
įrodym ai yra pakankam i ir tinkam i m ūsų nuom onei pagrįsti.

Kita informacįja

K itą inform aciją sudaro inform acija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapim a finansinių 
ataskaitų  ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. V adovybė yra atsakinga už kitos inform acijos pateikim ą.

M ūsų nuom onė apie finansines ataskaitas neapim a kitos inform acijos ir m es nepateik iam e jok io s form os 
užtikrinim o išvados apie ją.

A tliekant finansinių ataskaitų auditą, m ūsų atsakom ybė yra perskaityti k itą  inform aciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšm ingų neatitikim ų inform acijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba m ūsų žiniom s, pagrįstom s atliktu 
auditu, ir ar j i  yra kitaip reikšm ingai iškraipyta. Jeigu rem dam iesi atliktu darbu pasteb im e reikšm ingą kitos 
inform acijos iškraipym ą, m es turim e atskleisti šį faktą. M es neturim e su tuo  susijusių pastebėjim ų.

Vadovybės ir užvaldym ą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

V adovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengim ą ir te isingą pateik im ą pagal L ietuvos 
R espublikoje galiojančius teisės aktus, reglam entuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitom ybę, ir 
V SA FA S, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuom one, yra būtina finansinėm s ataskaitom s parengti 
be reikšm ingų iškraipym ų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdam a finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjim ą tęsti veik lą ir atskleisti G e< 
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinum u ir veiklos tęstinum o apskaitos principo taikym u, išskyrus tuos
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atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti įstaigą ar nutraukti veik lą arba neturi k itų  realių alternatyvų, tik taip 
pasielgti.

U ž valdym ą atsakingi asm enys privalo prižiūrėti jstaigos finansinių ataskaitų rengim o procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

M ūsų tikslas yra gauti pakankam ą užtikrinim ą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip v isum a nėra reikšm ingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateik iam a m ūsų nuom onė. 
Pakankam as užtikrinim as —  tai aukšto lygio užtikrinim as, o ne garantija, kad reikšm ingą iškraipym ą, jeigu  
jis  yra, visada galim a nustatyti per auditą, kuris atliekam as pagal T A S. Iškraipym ai, kurie gali atsirasti dėl 
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšm ingais, je igu  galim a pagrįstai num atyti, kad atskirai ar kartu jie  gali turėti 
didelės įtakos vartotojų ekonom iniam s sprendim am s, priim am iem s rem iantis finansinėm is ataskaitom is.

A tlikdam i auditą pagal TAS, viso audito metu priėm ėm e profesinius sprendim us ir laikėm ės profesinio 
skepticizm o principo. M es taip pat:

N ustatėm e ir įvertinom e finansinių ataskaitų reikšm ingo iškraipym o dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavom e ir atlikom e procedūras kaip atsaką į tok ią riziką ir surinkom e pakankam ų tinkam ų audito 
įrodym ų m ūsų nuom onei pagrįsti. Reikšm ingo iškraipym o dėl apgaulės neaptikim o rizika yra didesnė 
nei reikšm ingo iškraipym o dėl klaidų neaptikim o rizika, nes apgaule gali būti sukčiavim as, klastojim as, 
tyčinis praleidim as, klaidingas aiškinim as arba vidaus kontrolių nepaisym as.

Supratom e su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtum e suplanuoti konkrečiom is aplinkybėm is 
tinkam as audito  procedūras, o ne tam , kad galėtum e pareikšti nuom onę apie Jstaigos v idaus kontrolės 
veiksm ingum ą.

* įvertinom e taikom ų apskaitos m etodų tinkam um ą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinim ų bei su ja is  
susijusių  atskleidim ų pagrįstum ą.

Padarėm e išvadą dėl taikom o veiklos tęstinum o apskaitos principo tinkam um o ir dėl to, ar, rem iantis 
surinktais įrodym ais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygom is susijęs reikšm ingas neapibrėžtum as, dėl kurio 
gali kilti reikšm ingų abejonių dėl jstaigos gebėjim o tęsti veiklą. Jeigu padarom e išvadą, kad toks 
reikšm ingas neapibrėžtum as egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalom e atkreipti dėm esį į susijusius 
atskleidim us finansinėse ataskaitose arba, je igu  tokių atskleidim ų nepakanka, tu rim e m odifikuoti savo 
nuom onę. M ūsų išvados pagrįstos audito įrodym ais, kuriuos surinkom e iki auditoriaus išvados datos. 
Tačiau, būsim i įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad [staiga negalės toliau tęsti savo veiklos.

Įvertinom e bendrą finansinių ataskaitų pateikim ą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidim us, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikim o 
koncepciją.

M es, be visų kitų dalykų, inform avom e už valdym ą atsakingus asm enis apie audito  apim tį ir atlikim o laiką 
bei reikšm ingus audito  pastebėjim us, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkum us, kuriuos nustatėm e audito 
m etu.

D irektorė, auditorė Laim a Adampnienėj 

2017 m. kovo 6 d.

G iedraičių g. 85, V ilnius, L ietuva 

A uditoriaus pažym ėjim o N r. 000002

UAB „Ekonom inė nauda“

A udito įm onės pažym ėjim o N r. 001265

UAB Ekonomini nauda |m. kodas >75515S83 / FV.VI kodas I.TlCC0009S70l'5 Gicdraitfi; g. 0S, Vilnius 0S714 /Trl.-fats. 0-5 2763030. 2105039

A.S. LTG67C‘:40G3QCQ3;>?J2Z AB S EB b a n U S  70-l'tr; Mot). 863057*99 / infoiiiei'.cnaudo.lt I ww w.ekoM 3ud3.lt

http://www.ekoM3ud3.lt

